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Đánh giá truyện
5 Centimet trên giây
from 2 votes
Rate

LIGHT NOVEL (Oneshot)
Drama, Lãng mạn, Đời
Thể Loại
thường
Độ tuổi
13+
Tác Giả
Shinkai Makoto
Số tập
1
Sáng Tác
2007
Tình Trạng
Đã hoàn thành
NXB Nhật Bản
Media Factory
NXB Việt Nam
IPM
Tình Trạng Phát
2014, 1 tập (đã hoàn
Hành Ở Việt Nam thành)

Giới thiệu
5 Centimet Trên Giây (Tiếng Nhật: 秒速5センチメートル, Romaji: Byousoku 5 Senchimeetoru)
không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời
nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu.
Bằng giọng văn tinh tế, truyền cảm, 5 centimet trên giây mang đến những khắc họa mới về tâm hồn
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và khả năng tồn tại của cảm xúc, bắt đầu từ tình yêu trong sáng, ngọt ngào của một cô bé và cậu bé.
Ba giai đoạn, ba mảnh ghép, ba ngôi kể chuyện khác nhau nhưng đều xoay quanh nhân vật nam
chính, người luôn bị ám ảnh bởi kí ức và những điều đã qua…
Khác với những câu chuyện cuốn bạn chạy một mạch, truyện này khó mà đọc nhanh. Ngón tay bạn
hẳn sẽ ngừng lại cả trăm lần trên mỗi trang sách. Chỉ vì một cử động rất khẽ, một câu thoại, hay một
xúc cảm bất chợt có thể sẽ đánh thức những điều tưởng chừng đã ngủ quên trong tiềm thức, như
ngọn đèn vừa được bật sáng trong tâm trí bạn. Và rồi có lúc nó vượt quá giới hạn chịu đựng, bạn
quyết định gấp cuốn sách lại chỉ để tận hưởng chút ánh sáng từ ngọn đèn, hay đơn giản là để vết
thương trong lòng mình có thời gian tự tìm xoa dịu.

Tóm tắt nội dung
Bối cảnh phim bắt đầu từ những năm 90 thế kỷ XX đến hiện nay. Mỗi câu chuyện đều tập trung vào
một nhân vật chính, Touno Takaki. Câu chuyện đầu tiên được diễn ra khi điện thoại di động không phổ
biến và thư điện tử (email) vẫn chưa đến được với người dân nói chung.
Chương 1: Hoa Anh Đào
Touno Takaki gặp và trở thành bạn với Shinohara Akari thời tiểu học ở Tokyo do chung sở thích và tính
cách. Giữa họ có mối liên hệ mật thiết đến mức không dùng kính ngữ khi gọi tên nhau. Lúc sắp tốt
nghiệp tiểu học, Akari phải theo gia đình chuyển đến Tochigi. Cả hai giữ liên lạc bằng cách viết thư
nhưng dần dần thư ngày một thưa dần. Khi Takaki biết mình sắp chuyển đến Kagoshima. cậu quyết
định tự mình đi tàu đến thăm Akari vì sau khi chuyển đi, khoảng cách giữa hai người sẽ càng xa hơn.
Trên đường đi, tàu của Takaki bị trì hoãn nhiều lần do bão tuyết, cậu lại làm mất lá thư cho Akari trên
tàu nhưng cuối cùng cậu cũng đến được Tochigi và thấy Akagi đang đợi mình. Khi hai người có nụ hôn
đầu cũng là lúc Takaki nhận ra họ sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Khi tàu lăn bánh, Akari lặng
lẽ nhìn bức thư của mình định gửi cho Takaki.
Chương 2: Phi hành gia
Takaki giờ là học sinh lớp 11 tại Tanegashima. Sumida Kanae, bạn cùng lớp với Takaki, thích cậu từ
thời cấp 2 nhưng không có can đảm tỏ tình. Cô bé cố tìm mọi cách để có thời gian ở bên Takaki nhưng
Takaki chỉ xem cô bé là bạn. Cô bé thường nhìn thấy Takaki nhắn tin cho ai đó bằng điện thoại di
động và nhìn về phía xa xăm. Lúc sao, phim cho thấy Takaki thực chất chỉ viết tin một mình nhưng
không bao giờ gửi chúng đi. Cậu cũng thường hay mơ về Akari. Mặc dù muốn nói, Kanae không bao
giờ nói thật tình cảm của mình cho Takaki vì cô bé biết Takaki tìm kiếm một thứ gì đó ngoài tầm của
mình.
Chương 3: 5 cm/s
Lúc này, phim ở thời điểm năm 2008. Takaki vẫn thương nhớ Akari đến nỗi sống tự hành hạ bản thân
dù đã từng có bạn gái. Điều này khiến Takaki suy nhược lẫn suy sụp và anh xin nghỉ việc. Lúc này,
Akari sắp sửa kết hôn. Khi dọn dẹp đồ cũ, cô tìm thấy bức thư ngày xưa cô định gửi Takaki. Lúc này,
trong phim lời tự thuật của hai người xen kẽ nhau, kể về giấc mơ gần đây về lần cuối họ gặp mặt và
nỗi mong chờ gặp lại nhau. Vào một hôm, khi đi trên đường, Takaki đi ngang qua một phụ nữ. Phút
sau cậu có linh tính đó là Akari và quay lại gặp thì bị xe lửa che mất tầm nhìn. Lúc này những ký ức
của hai người ùa về, sự mong ngóng tin nhau của Akari và Takaki dù không ai chủ động tìm đến người
kia. Cậu chờ đến khi xe lửa đi qua khỏi thì người phụ nữ kia cũng đã đi mất. Sau một phút, Takaki mỉm
cười và tiếp tục bước đi thể hiện sự lạc quan và trút được gánh nặng trên vai mình để bước tiếp trên
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đường đời.

Nhân Vật Chính
Touno Takaki

Takaki là nhân vật chính của câu chuyện. Vì công việc của bố mẹ, anh buộc phải chuyển trường đi
nhiều nơi. Anh và Akari trở thành những người bạn thân, nhưng khi Akari chuyển đi, họ theo học ở hai
trường trung học khác nhau. Trong câu chuyện thứ hai, anh là thành viên câu lạc bộ kyuudou của
trường mình.

Shinohara Akari

Người bạn tốt nhất và là tình yêu của Takaki ở trường tiểu học. Giống như Takaki, cô và gia đình cô
phải chuyển đi rất nhiều. Sau khi học tiểu học, cô chuyển đến Iwafune. Dù cô đã đề nghị được ở lại
Tokyo để học cùng Takaki nhưng bố mẹ cô không đồng ý. Trong một thời gian, cô và Takaki giữ liên
lạc qua thư.
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Sumida Kanae

Một bạn học của Takaki ở cao học. Cô đã yêu Takaki từ khi hai người học chung ở trung học, nhưng
không thể bày tỏ tình cảm của mình với anh. Kanae thích lướt sóng và đi xe máy tới trường. Cô ấy
không biết mình muốn làm gì trong tương lai. Chị gái của cô là một giáo viên ở trường trung học.

Review
Misa.chiko
Review

Thông Tin Khác
Manga
Truyện có một bản chuyển thể manga 11 chương.

Anime
Truyện được chuyển thể từ bộ movie anime cùng tên.

Danh Sách Bìa Truyện
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Lượt truy cập
Trang này đã được truy cập 1 lần vào hôm nay. Tổng lượt truy cập từ trước đến nay là: 114 lần.
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